Nürburgring Trackday
Donderdag 20 September 2018
Amsterdam, 22 juli 2018
Geachte leden van de Porsche Club Holland,
Holland Beste Porsche vrienden,
Ook dit jaar organiseert de Porsche Club Nürburgring weer de jaarlijkse trackd
day. Dt jaar op 20
september, de donderdag vóór de VLN-race.
VLN
Net als vorig jaar is het weer een eigen evenement
met een gelimiteerde deelname van 100 Porsches en een open pitt lane van 9: 00-18:
00
00. En ook
dit jaar zijn er weer ervaren instructeurs beschikbaar , die U de fijne kneepjes van
v dit GP circuit
kunnen bijbrengen.
De al bevestigde instructuers zijn: Uwe Alzen (Porsche Center Koblenz), Wolfgang Kaufmann
(Kremer Racing), Dag Garrel (Autodromo) en Alexandra Irmgartz en Heiko Hermes (Porsche Club
Nürburgring).

De registratiekosten
sten per voertuig bedragen 549, - Euro inclusief bestuurder. Een extra
bestuurder op een reeds genoemd voertuig betaalt 100, - Euro en toeschouwers, evenals gasten
betalen een bijdrage van 25, - Euro wanneer zij gebruik willen maken van de catering.
In de prijs is inbegrepen: toegang tot de paddock incl. eigen parkeerplaats, ontbijt, lunch
(barbecue), koffie en koude dranken.
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We zullen van uitde PCH voor degenen die dat willen een gezamelijk hotel organiseren in de buurt
van het circuit. De prijs hiervan zal nog worden gedeeld.
We kijken ernaar uit om je te zien en wensen jullie allemaal een mooie TrackDay

nschrijven kan uitsluitend via het online
Inschrijven
inschrijfformulier voor 18 Augustus!
Op onze homepagina (www.porsche
ww.porsche-clubholland.nl) vindt u een link naar het
inschrijfformulier,
formulier, of gebruik of de link
onderaan deze pagina.
Betaling op IBAN nummer NL57 ABNA
0555 946 886 tnv Porsche Club Holland,
onder vermelding van ‘Veluwe
Veluwe Voorjaarsrit’
Voor
en uw eigen naam.

Programma

08.30
08.50
09.00
17.30
18.00

Rijder briefing
Pit Lane open
1. Roll Out
Laatste Roll Out
Einde

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de Porsche Club
Holland,
Walther Blijleven

Voorzitter Porsche Club Holland

Klik
Klik hier
hier
Voor
Voor het
het
inschrijfformulier
inschrijfformulier
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